Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
tajemnice: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz

České Budějovice, 24. 2. 2022

Zápis č. 6/2022
ze 6. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,
které se konalo dne 15. 2. 2022 od 14:05 do 15:10 hod.
v zasedací místnosti č. dv. 2.010 budovy KÚ I, ul. U Zimního stadionu 2, Č. Budějovice

Přítomni:

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA – předseda, Ing. Jiří Fencl, Mgr. Miroslav Janovský, MUDr. Jaromír
Kopřiva, Ing. Marek Liška, JUDr. Ladislav Novotný, Pavel Ounický, Bc. Jiří Popelka,
Omluveni: Zdeněk Kemény, Ing. Karel Macků, Mgr. Radek Sosna
Přizváni:
Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT KÚ JK
Mgr. Zdeněk Krátký – manažer Jihočeské krajské organizace ČUS
Antonín Procházka - předseda správní rady Nadačního fondu jihočeských olympioniků,
bronzový medailista ve volejbale, osobnost Síně slávy českého volejbalu z Galerie
medailových týmů, Mistr sportu
Vladimír Kocman - místopředseda správní rady Nadačního fondu jihočeských olympioniků,
bronzový olympijský medailista v judu
Mgr. Vladimír Caldr – předseda dozorčí rady Nadačního fondu jihočeských olympioniků,
stříbrný medailista v hokeji
PhDr. Radek Vobr, Ph.D. – odborný asistent na PF JU - Katedra tělesné výchovy a sportu,
předseda komise pro snowboarding ČAUS
Program jednání:
1. Nadační fond jihočeských olympioniků
2. Pravidla 2. vlny DP 2022
3. Informace o anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2021 JČ kraje
4. Informace o LODM 2022 Olomoucký kraj
5. Informace o činnosti České asociace univerzitního sportu (ČAUS)
6. Návrh místopředsedy Sportovní komise
7. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda komise. Přítomno 6, později 8 členů, komise usnášení schopná. Předseda
představil přizvané hosty. Všichni přítomní členové komise souhlasili s navrženým programem.
Bod 1: Nadační fond jihočeských olympioniků
A.Procházka – představil činnost Fondu. Nadační fond jihočeských olympioniků byl založen za účelem
podpory jihočeských sportovců, kteří ojedinělým způsobem v minulosti dokázali reprezentovat
československé barvy na olympijských hrách a kteří jsou již dnes v důchodovém věku. Tito sportovci
reprezentovali naši vlast bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu, která by je zabezpečila do budoucna,
měli nižší platy, a tudíž mají i nižší důchody.
V současné době je na seznamu celkem 24 sportovců, přičemž o rozdělení, resp. o přidělení či nepřidělení
odměny a její výši rozhoduje správní rada nadačního fondu, podle předem stanovených kritérií, která
zohledňují aktuální stav (např. zda je sportovec zaměstnán, jeho zdravotní stav apod.).
Pokud bude dotace schválena, bude příspěvek předán jednotlivým navrženým olympionikům na slavnostním
setkání v Bertiních lázních v Třeboni. Jako každý rok je předpokládaná účast rodinných příslušníků
a zástupců Jihočeského kraje, kteří případné odměny předají.
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V letech 2020 a 2021 byla nadačnímu fondu poskytnuta dotace ve výši 400 000 Kč, v roce 2019 to bylo
500 000 Kč. Vzhledem k inflaci a navýšení počtu reprezentantů žadatel požaduje vyšší částku a to 500 000
Kč.
V. Kocman - v ostatních zemích se s tím vyrovnali transparentně, olympionici žádat nemusí, je to ukotveno
v zákoně, dotace je hlavně na podporu těch, kteří mají zdravotní problémy, podpora není jen pro olympioniky,
ale i pro ostatní sportovce v důchodovém věku, dotace jim pomůže finančně i psychicky
Z. Sýkora – dotázal se, jak probíhá rozdělení dotace.
A. Procházka – popsal postup a kritéria rozdělení dotace, např. výše důchodu, zdravotní stav, rodinné
poměry.
V. Caldr – dotaci chápu také jako poděkování a vyjádření úcty k lidem, kteří něco dokázali.
Z. Sýkora – se dotázal, kde vidí Fond prostor pro zlepšení ve spolupráci s Krajem.
V. Kocman – ocenili bychom větší informovanost veřejnosti o Fondu.
U s n e s e n í č. 1/2022/SK-6
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o Nadačním fondu jihočeských olympioniků
Hlasování 8/0/0
Usnesení bylo přijato.
U s n e s e n í č. 2/2022/SK-6
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
zaujímá kladné stanovisko
k udělení dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků
Hlasování 8/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 2: Pravidla 2. vlny DP 2022
M. Sláma: Zveřejnění výzvy: 21. 1. 2022, zahájení příjmu žádostí 21. 2. 2022, ukončení příjmu žádostí 9. 3.
2022 do 12:00 hodin, hodnocení a výběr projektů, rozhodnutí o přidělení dotace do června 2022, uzavření
smluv o poskytnutí dotace do 2 měsíců od schválení v ZK, realizace vybraných projektů (uznatelnost
nákladů): od 1. 1. - 31. 12. 2022, spoluúčast min. 20%.
PODPORA SPORTOVNÍ ČINNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE, VÝKONNOSTNÍHO SPORTU:
Celková částka, která je pro 1. výzvu dotačního programu na rok 2022 k dispozici, činí 53,0 mil. Kč – navýšení 3 mil. Kč.
Číslo opatření

OPATŘENÍ
(podprogram)

Celková alokace
(v mil. Kč)

1
2
3
4

Sportovní činnost dětí a mládeže
Podpora výchovy talentované mládeže
Podpora výkonnostního sportu – kolektivní sporty
Podpora výkonnostního sportu – individuální sporty

21,0
22,0
9,0
1,0

Největší změny oproti loňskému roku vzešly na základě diskuse členů Sportovní komise – u mládeže se
se při hodnocení berou v potaz počty aktivně účastnících se dětí, nikoliv těch registrovaných;
- a v bodování u výkonnostních sportů.
PODPORA ČINNOSTI SPORTOVNÍCH SVAZŮ A ČUS:
Číslo opatření

OPATŘENÍ

1
2

Podpora činnosti krajských sportovních svazů
Podpora činnosti České unie sportu

Celková alokace
(v mil. Kč)
1,2
1,8

Min – max. výše dotace
(v tis. Kč)
30 – 200
100 - 350

J. Fencl: Oproti roku 2021 se celková dotace na sport zvýšila z 93 mil. Kč na 101 mil. Kč
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U s n e s e n í č. 3/2022/SK-6
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace k pravidlům 2. vlny dotačních programů 2022
Hlasování 8/0/0
Usnesení bylo přijato.

Bod 3: Nejúspěšnější jihočeský sportovec roku 2021
M. Sláma: V kulturním domě Metropol v Č. Budějovicích se 20. 12. 2021 konal již 57. ročník tradiční
slavnostního vyhlášení výsledků ankety Sportovec Jihočeského kraje 2021. Jihočeským sportovcem roku se
stal kapitán hokejistů Motoru ČB Milan Gulaš. Další pořadí v kategorii jednotlivců: 2. Vojtěch Vorel (SK
Dynamo České Budějovice-fotbal) - jeden z nejlepší brankářů první ligy, opora Dynama, 3. Radek Mach
(Jihostroj České Budějovice-volejbal) - kapitán Jihostroje, hraje v klubu svou 19. sezonu, na jaře bral se svým
týmem druhé místo v extralize. Dále se vyhlašovaly kategorie sportovec se zdravotním postižením, objev
roku, zvláštní cena a síň slávy. Kompletní výsledky na webu.
U s n e s e n í č. 4/2022/SK-6
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o anketě Nejúspěšnější sportovec roku 2021 Jihočeského kraje
Hlasování 8/0/0
Usnesení bylo přijato.

Bod 4: LODM 2022 Olomoucký kraj
M. Sláma: V září 2020 schválilo zastupitelstvo JČ kraje závazně účast na Hrách X. LODM ČR 2021
v Olomouckém kraji. Porada organizačního výboru s garanty sportů – účast v plném počtu (20 sportů, 316
účastníků). Kvůli nákaze Covid-19 přesunutí na rok 2022. Finální termín stanoven na 26. 6. - 30. 6. 2022.
Aktuálně putuje do ZK přihláška JČK také na ZODM 2023 – závazek účasti. Následuje B přihláška –
nahlášení přesných čísel.
Z. Sýkora – už je znám rozpis sportů?
M. Sláma – snažíme se obsadit všechny sporty, ZK by mělo povolit maximální účast a pak už to bude
záležet na sportovních svazech.
M. Sláma – probíhají diskuse mezi pořadatelskými kraji a ČOV – smlouva je pro kraje dost svazující, budou
probíhat jednání o narovnání smluvních podmínek.
U s n e s e n í č. 5/2022/SK-6
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o LODM 2022 v Olomouckém kraji
Hlasování 8/0/0
Usnesení bylo přijato.

Bod 5: České asociace univerzitního sportu (ČAUS)
R. Vobr: Pohovořil o přípravách Českých akademických her, které se konají každý rok, letos ve dnech 15. –
22.6. v ČB a okolí. Her se mohou zúčastnit pouze studenti vysokých škol ČR. Počet sportovců: 1 600 – 2 000,
20 – 22 sportů. JU je bude pořádat spolu s jednotlivými garanty sportů. Problém je se sportovní halou, která
je v částečné rekonstrukci. Rozpočet dříve se pohyboval kolem 2 mil. Kč. Z velké části ho hradí ČAUS, ale
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budou rádi i za podporu kraje. Hry mohou nabídnout i propagaci města i kraje, plus kulturní program, otevření
památek, propagační předměty.
M. Sláma: Dotázal se na dopravu.
R. Vobr: Např. sportovci budou mít MHD zdarma + předjednaná autobusová doprava na akce mimo město.
M. Sláma: Jako kontaktní osobu pro JU na JK doporučuje náměstka hejtmana Mgr. Pavla Klímu.
J. Popelka: Příprava těchto her ukazuje, že ČB i kraj celkově mají nedostatek sportovních hal, což může do
budoucna znamenat určité omezení při pořádání velkých sportovních akcí.
Z. Sýkora: Souhlasí s nedostatkem sportovních hal, potřebujeme minimálně další 3 – 4 haly.
M. Liška: Hry jsou i dobrá příležitost pro podnikatele. Dále se dotázal na možnou spolupráci s VŠTE.
R. Vobr: JU by uvítala pomoc VŠTE při přípravách her. Program her je stále otevřen, online přihlášky budou
připraveny na přelomu března a dubna.
U s n e s e n í č. 6/2022/SK-6
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o činnosti České asociace univerzitního sportu a přípravě Českých akademických her 2022
Hlasování 8/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 6: Návrh místopředsedy Sportovní komise
Z. Sýkora: Na základě nového Jednacího řádu komisí platného od 1.1.2022, Čl. 1, odst. 3) je třeba nominovat
místopředsedu komise, kterého následně jmenuje rada kraje.
U s n e s e n í č. 7/2022/SK-6
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
nominuje
na funkci místopředsedy Sportovní komise Rady Jihočeského kraje pana Bc. Jiřího Popelku.
Hlasování 7/0/1
Usnesení bylo přijato.
Bod 7: Různé
Z. Sýkora znovuotevřel téma Plán činnosti SK pro rok 2022 z důvodu jeho možné aktualizace. Všichni
přítomní členové souhlasili s jeho původní verzí, která byla komisí schválena dne 30. 11. 2021.
Předseda poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání.
Jednání bylo ukončeno v 15:10 hod.
Příští jednání se bude konat v úterý 12. 4. 2022.
Pozvánka bude včas rozeslána.

Zapsala:
Ověřil:

Petra Schinková
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA
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